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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 aan De leden van de commissie voor 

Justitie 

 

 datum 15 september 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

29937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele 

aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke 

ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 september 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel I 
11 (Weekers/Wolfsen) 
Dit amendement behelst de invoering in de Wrra van de mogelijkheid van ontslag door de 
Hoge Raad van zogeheten spook-plaatsvervangers; rechtersof raadsheren-
plaatsvervangers die feitelijk – om welke reden dan ook – gedurende lange tijd niet meer 
als zodanig door het gerechtsbestuur zijn opgeroepen. Aangezien het bij bovenvermeld 
ontslag om plaatsvervangers gaat, dient het bepaalde in artikel 46n buiten toepassing te 
worden verklaard. 
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, PVV en het 
lid Verdonk 
 
Artikel I, onderdeel A, artikel 44 
10 (Wolfsen/Weekers) 
Om ook de schijn van afhankelijkheid en partijdigheid te vermijden is het ongewenst dat 
leden van het Openbaar Ministerie tevens werkzaam kunnen zijn als rechter-
plaatsvervanger en/of als raadsheer-plaatsvervanger. Veel rechterlijke colleges werken al 
conform deze beleidslijn. Dit amendement beoogt dat beleid te formaliseren voor alle 
rechtbanken en gerechtshoven. Vanzelfsprekend geldt deze beperking niet gedurende de 
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periode waarin (in verband met de opleiding tot rechter) buitengewoon verlof is verleend 
aan een lid van het OM voor de taak waarvoor hij is aangesteld. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, PVV en 
het lid Verdonk 
 
Artikel I, onderdeel A, artikel 44 
Artikel I, onderdeel B, artikel 44a 
9 (Wolfsen/Weekers) 
Om ook de schijn van partijdigheid te vermijden is het ongewenst dat advocaten tevens 
werkzaam kunnen zijn als rechter-plaatsvervanger en/of als raadsheer-plaatsvervanger bij 
de «eigen» rechtbank en/of bij het «eigen» gerechtshof. Veel rechterlijke colleges werken 
al conform deze beleidslijn. Dit amendement beoogt dat beleid te formaliseren. 
Aangenomen. Tegen: de fractie van D66  
 
Artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 44a 
12 (Wolfsen/Weekers) 
Bij (ander) amendement wordt voorgesteld om in de Wrra de mogelijkheid in te voeren 
van ontslag door de Hoge Raad van zogeheten spook-plaatsvervangers; rechters- of 
raadsheren-plaatsvervangers die feitelijk – om welke reden dan ook – gedurende lange tijd 
niet meer als zodanig door het gerechtsbestuur zijn opgeroepen. Mocht dat niet 
onmiddellijk wenselijk zijn, dan is wel gewenst dat justitiabelen kunnen weten dat deze 
plaatvervangers feitelijk niet meer als zodanig werkzaam zijn binnen het rechterlijke 
college. Vermelding van dit gegeven in het register voorziet in die mogelijkheid. 
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLniks, PvdD, VVD, ChristenUnie, PPV en het lid 
Verdonk 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel A, artikel 44, vijfde lid 
7 (Van Bommel) 
Maximale openheid over betrekkingen die worden uitgeoefend naast het ambt van 
rechterlijk ambtenaar is een voorwaarde voor het vertrouwen in de onpartijdigheid, 
onkreukbaarheid en objectiviteit van de rechter. Deze voorwaarde is zeker niet minder 
geldend waar het gaat om rechter-plaatsvervangers, maar weegt eerder zwaarder, omdat 
het gevaar van de schijn van partijdigheid bij plaatsvervangers nog meer op de loer ligt. 
Om die reden regelt dit amendement dat ook zij de omvang van hun (hoofd)betrekking en 
de hoogte van de bezoldiging daarvoor moeten melden. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en het lid 
Verdonk  
 
Artikel I, onderdeel A, artikel 44 na het eerste lid, nieuw tweede lid 
14 (De Wit) 
Dit amendement beoogt de schijn van partijdigheid te vermijden. Deze schijn van 
partijdigheid kan ook bestaan wanneer een advocaat werkzaam is als rechter-
plaatsvervanger en/of als raadsheer-plaatsvervanger bij een andere rechtbank of een 
ander gerechtshof dan de «eigen» rechtbank of het «eigen gerechtshof». Het verdient de 
voorkeur om iedere schijn van partijdigheid te vermijden, en het in het geheel niet 
mogelijk te maken dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter- of raadsheer-
plaatsvervanger.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en de PVV 
 
 
 


